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  تصنیف           تألیف                                               

   .شودمی گردآوريهایی هدفمند و منسجم که از منابع مختلف تهیه و در یک مجموعه 

 بیترک ایو  دیجد لیشده است که بر اساس تحل رفته

 ای سندهینو یعلم يهاينوآور و ي جدیدهادگاهید 

ها را قبالً در آنباشد، هر چند که ممکن است یموضوع مشخص م

  ارزیابی 

  عالی  خوب  متوسط  ضعیف 

  عالی  خوب  متوسط ضعیف 

  عالی  خوب  متوسط ضعیف 

  عالی  خوب  متوسط ضعیف 

  عالی  خوب  متوسط ضعیف 

  عالی  خوب  متوسط ضعیف 

  عالی  خوب  متوسط ضعیف 

  عالی  خوب  متوسط ضعیف 

  عالی  خوب  متوسط ضعیف 

  باالتر  کارشناسی  عمومی  سایر 

  درسی  کمک درسی  عمومی  مرجع 

  عالی  خوب  متوسط  ضعیف

  .مصوب یک درس را پوشش دهد

در صـورت نیـاز   ( بیان فرمایید تفصیلبه  خود را

  کتاب حاضر          به همین صورت قابل چاپ است                       غیرقابل چاپ است         

  با اصالحات اساسی قابل چاپ است                   با اصالحات اندك قابل چاپ است

 - - - - - - - - - - - - - - - -   

  :درجه تحصیلی

  :نام و کد شعبه:                               

 3- م:  شماره فرم
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   فرم ارزشیابی کتاب

  

______________________________________________________

تألیف                                                                                           

هایی هدفمند و منسجم که از منابع مختلف تهیه و در یک مجموعه 

رفتهیپذ اتیو نظر یعلم يهااز داده يامجموعهنوعی از تدوین کتاب مشتمل بر 

  .است گیريو یا نتیجه شود و معموالً توأم با نقد

 آن بر اساس% 20اي است که حداقل نوعی از تألیف کتاب مشتمل بر مجموعه

موضوع مشخص م کیدر  گرانید يهادگاهینقد د ای لیتحلهمراه با 

  .مقاالت خود منتشر کرده باشند

  مورد

ضعیف   اعتبار علمی و تازگی منابع مورد استفاده

ضعیف   رعایت امانت و دقت در ذکر منابع مورد استفاده

ضعیف   اشارات به جا به شماره مراجع در متن 

ضعیف   میزان هماهنگی و تناسب محتواي مطالب با عناوین فصل و کتاب

ضعیف   قوت استدالل مندي از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی و 

ضعیف   هاي دیگربه منابع معتبر فارسی و به زبانمیزان استناد 

یـابی اصـطالحات بیگانـه و رعایـت     میزان صحت و دقـت در معـادل  

  هماهنگی و یکنواختی درآن

ضعیف 

ضعیف   شیوایی نثر و سهولت درك متن

جدول، نمودار و عکس هاي تصویري مانند یري روشگمیزان به کار

  )درصورت نیاز

ضعیف 

سایر   

مرجع 

ضعیف  ضرورت چاپ با توجه به منابع فارسی موجود در کشور

مصوب یک درس را پوشش دهدسر فصل % 80حداقل کتاب درسی کتابی است که 

خود رانظر  کنید؟ لطفاًاي را پیشنهاد میچاپ کتاب چه تغییرات ویژه

  ).از برگه جداگانه استفاده فرمایید

کتاب حاضر          به همین صورت قابل چاپ است                       غیرقابل چاپ است         

با اصالحات اساسی قابل چاپ است                   با اصالحات اندك قابل چاپ است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  کننده 

درجه تحصیلی:                                                                        

  :آدرس و تلفن محل کار

:                               نام بانک                   ):        ترجیحاً بانک تجارت

  : تاریخ          

  

  
______________________________________________________: عنوان کتاب

  :نوع کتاب

                                      تدوین  

هایی هدفمند و منسجم که از منابع مختلف تهیه و در یک مجموعه مطالب یا داده: تدوین

نوعی از تدوین کتاب مشتمل بر : فیتأل

شود و معموالً توأم با نقدیم یمبتکرانه سامانده

نوعی از تألیف کتاب مشتمل بر مجموعه: تصنیف

همراه با ، تدوین و سندگانینو

مقاالت خود منتشر کرده باشند
  

  ردیف 

اعتبار علمی و تازگی منابع مورد استفاده  1

رعایت امانت و دقت در ذکر منابع مورد استفاده  2

اشارات به جا به شماره مراجع در متن   3

میزان هماهنگی و تناسب محتواي مطالب با عناوین فصل و کتاب  4

مندي از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی و بهره  5

میزان استناد   6

میزان صحت و دقـت در معـادل    7

هماهنگی و یکنواختی درآن

شیوایی نثر و سهولت درك متن  8

میزان به کار  9

درصورت نیاز(

  کاربرد اثر  10

  نوع اثر  11

ضرورت چاپ با توجه به منابع فارسی موجود در کشور  12

کتاب درسی کتابی است که : توجه
  

چاپ کتاب چه تغییرات ویژهبهبود براي 

از برگه جداگانه استفاده فرمایید

  
کتاب حاضر          به همین صورت قابل چاپ است                       غیرقابل چاپ است         

با اصالحات اساسی قابل چاپ است                   با اصالحات اندك قابل چاپ است                        

- - - - - - - - - - -

کننده مشخصات بررسی

:                                                                        نام و نام خانوادگی

آدرس و تلفن محل کار

ترجیحاً بانک تجارت(شماره حساب بانکی 

      :محل امضا
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